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1.QNSOZ

Bitinne tezim olarak, Gaziantep'in

tarihini ve folklor ozelliklerini

incelemeye ve arastirmaya cahsarak, her kesimden insamn basvurabilecegi
bir kaynak kitap olgugunu dii§iiniiyorum. Gaziantep ilinin tarih boyunca
gorkernli uygarhklann
kalmnlann

besigi oldugunu, gunumuze kadar uzanan antik

izleri zengin birer malzeme oldugunu, hazrrladrgim bu tez

cahsmasmdan ogrendim. Gaziantep dogal guzellikleri, folklorii ve tarihi
zenginlikleriyle tiim insanlann ilgisini cekmistir.

lste bu guzel vatan

parcasnun kultur ve tarihine bir kez olsun dalmak, Gaziantep icin boylesine
faydah bir kaynak hazirlamak bana buyuk bir zevk verdi.

Bu

kaynak

kamsmdayim.

Buna

kitabi
ragmen

hazrrlarken
gozden

geregince
kacirdignn

titiz
veya

davrandigim
ulasamadignn

noktalar olabilir. Bu nedenle hosgorunuze signnyorum.

Y akin Dogu Universitesi, Turk Dili ve Edebiyan Bolumu Baskam
Do9.

Dr.

yakmhktan

Bulent

YORULMAZ'a

cahsmalanmda

bana

gosterdigi

dolayi ve ogrencilerin yoreleriyle ilgili bilgi toplamalanm

istemesi, bizlere yasadiginuz yoreleri her yonuyle tamma firsati verdigi icin
kendisine sonsuz tesekkuru bir bore bilirim.

Saygilanmla.

2001
Meryem Ozdemir

LEFKO~A

2.GiRi:S
Diizenli ve titiz bir calisoamn urunu olduguna inandigim bu kitap
Gaziantep ilinin kulturel tarihi ve folklor ozelliklerini yansitmasi acismdan
onemli bir kaynakcadir,

Gaziantep ilinin degisik yonlerini bu kitapta tamma ve ogrenme
imkannn olmustur. Bu kitapta deginrnek istedigim Gaziantep, tarihi
boyunca buyuk uygarhklann besigi olmustur. Dogal guzellikleri ve tarihi
zenginlikleriyle yiizlerce yildir dusman saldmlanna magruz kalnusnr,
Bunuda Gaziantep' e has turkulerden ve manilerden anlamaktayiz.

Meryem
OZDEMIR

3.TARiHtYLE GAZiANTEP

Guneydogu Anadolu Bolgesinin en buyuk, Turkiye'nin ise 6. buyuk
kenti olan Gaziantep. Anadolu'nun ilk yerlesim alanlanndan birisidir. Tas,
Kalkolitik, Bakrr, Hitit, Mitani. Asur, Roma, Bizans, Islam, Turk-lslam
donemlerine iliskin kalmnlara bolgenin her yerinde rastlanmaktadir. Yore
M. o .17 00 yillannda Hititlerin hakimiyetine girmistir. Bugun sehrin 10 km

kuzeyinde bulunan antik Duluk sehri ise Hititlerin onemli bir din
merkezidir. Halife Hz. Omer zamanmda Islamiyetin Arap yanmadasi
dismda yayilmasi icin surdurulen mucadeleler sonucu 636 yihnda Yermuk
Savasmda Bizans ordusunu maglup eden Islam Ordulan Iyaz Bin Ganem
komutasmda Gaziantep yoresini Islam topraklanna dahil etmistir, Boylece
yore halki 636 yihnda Muslumanhgi kabul etmis ve Gaziantep'in unlu
Omeriye Camii o donemde fethin sembolu olarak yapilmrsnr. 1071
Malazgirt Zaferinden sonra Suleyman Sah, 1084 yilmda Antep ve yoresini
kesin olarak fethederek burayi Selcuklu imparatorluguna baglannstl.r, 20
Agustos 1516 yilmda Yavuz Sultan Selim Han Antep'e gelerek iiy

gun

burada konakladi. Memluklulere karsi 1516 yilinda elde edilen Mercidabik
Zaferi ile Antep sehri ve yoresi Osmanli Imparatorlugu'nun yonetimine
girmis oldu.
1. Dunya Savasi'ndan sonra Ingilizler ve Fransizlar taranndan isgal
edilen Gaziantep ve yoresi, akillara durgunluk veren savunmasi ve essiz
kahramanhgi ile butun dunyada hayranhk uyandmmsnr. T.B.M.M.
Antep' e bu basansindan dolayi 8 Subat 1921 tarihinde "GAZI"lik iinvam
vermistir.

Tarih icerisinde Aymtap, Antep, Kala-i Fusus ve Hantap gibi
isimlerle amlan Gaziantep, admi tarihin derinliklerinden, sifatuu ise Milli
Mucadeledeki kahramanhklarla dolu mudafaasindan alnusnr.

Gaziantep,

Kurtulus

Savasi hatiralan,

zengin tarihi ve kulturel

cevresi, otoyolu, Uluslararasi Havaalam, tren gan. leziz yemel<leri, essiz el
sanatlan,

camileri,

kaleleri,

hanlan,

kastelleri,

hamamlan,

turbeleri,

kiliseleri, yaylalan. gezi ve mesire yerleri, sanayi ve ticareti ile bolgede
oncu olan onemli bir ildir.

4 .AYINT ABA NEDEN BU iS.iM VERILMiS ?

Bu kronolojiden sonra tarihce faslma gecmeden once, sehrin isminin
kaynagma bakahm, Sehrin ismi muhtelif kaynaklarda, muhtelif sekillerde
gecmektedir, "Hantab", "Entab", "Hamtab", "Aymtab" olmak uzere.
Asrrlardan beri, butun yazih kaynaklardaki ismi ise "Aymtab"trr. Simdi bu
isimlerle ilgili rivayetlere bakalun ...

1) Aymtab sehri ismini, burada hukum suren Ayni admdaki bir
kraldan alnusnr.

2) Kelimenin ash "Hantah"trr. "Hanhukumdar, "Tab" ise Eti dilinde
arazi demektir. Buna gore, "Hantab"m munusi, "ilan arazisi" demektir.

3)

Sehrin

eski

adr

"Entap"trr.

"Tap"

"euzeldemektir. Buna eore Entab, "En giizel"demektir.

Geldani

lisamnda

4) Sehre suyunun iyiliginden dolayi "Ayni Tab'tadi verilmistir.
"Ayin"pmar, kaynak, "Tab" iyi, giizel demektir. Buna gore, "Aynitab"
veya Aymtab, guzel kaynak, iyi pmar manasim ifade etmektedir.

5) Ayintab adi suyunun bollugundan kinayedir. Burada "Tap'tsozti
Farscadir. Takat, kudret munnsmdadir.

6) Gaziantep'te gunes baska taraflardan daha parlaktrr. Bunun sebebi
sudur: Sehrin evlerinin hemen hemen tamami beyaz taslarla yapildigindan,
gunes

l§1g1

akis yapmaktadrr. Bu yiizden sehre "Ayni tap'tdenilmistir. Ayni

= npki, tap= sicaklik ve ziya verici (Farsca) demektir. Buna gore Ayintab,
"Ziya ve sicakhk verici, gunes gibi parlayan sehir" demektir.

Y aygin
Suyunun

olan kanaata
tathhgmdan,

layi, "Aymtab" denilmistir.

gore,

sehrin isminin mensei

pmarlannin
Osmanlica

kaynaklarda

Arabcadir.

bollugundan
da hep

dobu

isimle

yadedilmistir.

5 .GAZIANTEP'iN EHEMN1YET1

Aymtap ( veya Gazilik unvanuu alacagi tarihe kadar, bizim de tarihe
sadik kalmak

icin yadedecegimiz

sekliyle Antep ), Asya,

Afrika

ve

Avrupa'yi birbirine birlestiren ana yollar uzerinde bulundugundan, devrin
butun buyuk devletleri bu topraklara sahip olmaya calisnns, bu yiizden bu
topraklar uzerinde buyuk savaslar cereyan etmistir.

M.b. 1700 yillannda Eti Imparatorlugunun, M.b. 709 yrlmdan
itibaren Asur devletinin, M.O. 612'de Med imparatorlugunun, M.O. 546

7

yihnda Pers imparatorlugunun, M.6. 334'te Slevkoslar'm, M.6. 190'da

Buyuk Roma lmparatorlugunun, M.S. 395'te Bizans imparatorlugunun hakimiyeti alnnda kalan sehir, her devirde de, o devletin en muhim merkezi
olmustur.
6.GAZIANTEP'iN COGRAFi KONUMU

Cografi komnn olarak Gaziantep ili, Akdeniz Bolgesi ile Guneydogu
Anadolu bolgesinin birlestigi noktada yer ahr. Suriye'ye komsu bir suur ili
olan Gaziantep'in buyuk bir bolumu Guneydogu Anadolu Bolgesi'nin ban
kesiminde yer ahr. Gaziantep; Doguda Sanliurfa'nm Birecik ve Halfeti;
Kuzeydogu' da Adiyaman'm Besni; Kuzeyde Kahramanmaras in Pazarcik;
Ban da ise Adana'mn bahce, Osmaniye ve Hatay'm Hassa ilcesinin
smirlanyla cevrilidir.

Gaziantep topraklan 38 28' ve 38 01' dogu boylamlanyla, 36 38' ve
37 32' kuzey enlemleri arasmdadir. Gaziantep'in yuzolcnmu ise 7642 k
m2' dir. Gaziantep 7642 km" lik alamyla Tiirkiye topraklanmn %1 'ini
kaplar. iI merkezinin denizden yuksekligi 85 metre olmakla birlikte, 250 ile
1250 m rakimlan arasindadir, Yiizey alanmm ?lo 52'sini daglar, ?lo27'sini
ovalar kaplamaktadrr.

il snurlan icerisine kuzeyden giren daglar, Araban Ovasmm bansmdan il merkezinin bansma uzanrr. Guneydogu Toroslarm uzannlan olan bu
daglar oldnkca duzgun srralar olusturur, Bolgenin bansmi kusatan daglar
ise sistemli bir sira olusturur ve Gaziantep ilini Hatay - Kahramanmaras
cukurlugundan ayinr, Gaziantep'te siradag olarak Guneydogu Toroslann
uzannlan olan Sof daglan vardrr. Sof daglannm guneyinde ise Gaziantep

yaylasi

uzarur.

bulunmaktadir.

Dulukbaba
Dulukbaba

Daglan
daglannm

ise

il

merkezinin

en yiiksek

tepesi

guneyinde
1250 metre

yiiksekliktedir. Sof daglannm Hatay yonundeki uzantilan olan Gani Baba
ve Sankaya daglan yaklasik 1100 metre yiiksekliktedir. Gani Baba ve
Sankaya daglanmn ban tarafinda islahiye ovasi, Dogusunda ise islahiye
Platosu bulunmaktadir. En yuksek noktasi 1050 metre olan Sam daglan;
Sof daglan ile Dulukbaba daglan arasmda bulunmaktadir.

7.GAZIANTEP'iN iKLiMi

Gaziantep' in guney kesimleri

Akdeniz

ikliminin

etkisi

altmda

olmakla beraber, yazlar steak ve kurak, fakat aksamlan serindir. Kislan ise
soguk ve yagishdir, Gaziantep il topraklan ile Akdeniz arasilhhl (lugllk
alanm olmasi (Anmnos Yjaglan) nedeniyle ii; kisunlanla

iklim azcok

karasal bir nitelik kazarur. Ieytin aga9lar111111 daha 90k ilin guneydoguda
olusu da Akdeniz ikliminin belli bir kesimde etkili oldugunu gosterir.
Gaziantep yaylasini yuksek kesimleri ve Sof Daglannda ildim daha serttir.
Gaziantep deniz ile kara iklimi arasmda bir gecit bolgesidir.

Gaziantep'te

en soguk aylar Ocak - Subat aylandir. Ortalama 1s1s1

2.6 derecedir. En sicak aylar ise Temmuz - Agustos aylandir. Sicakhk
ortalamasi ise 27.2 derecedir. Yilhk genel sicakhk ortalamasi ise 14.5
derecedir.

KI§ ve ilkbahar mevsimlerinde en cok yagis alan ilimiz de Akdeniz
yagis rejimi ozelligi goriihuektcdir.

Yilhk yagi~ ortalama olarak Gaz-

ianpte' te 559 mm, Kilis'te 543 mm, Nizip'te ise 464 mm'dir.

Q

Ruzgarlar cogu kez yah yonunden eserler. Gaziantep'te
ruzgar Lodos 'tur.

n kism

egemen

dogu ve kuzeydogu ruzgarlannm etkisinde kahr

aynca, karayel ve gunbatisi ruzgarlannm da etkisi altmdadrr.

Hava durumu ortalama olarak, yihn 160 gunu gunesli, 145 gunu
parcah bulutlu ve 60 gunude yagishdir.

8.GAZiANTEP'IN NOFUSU ve iDARI

BOLUNUSU

Yuzolcumt; yonunden illerimiz arasinda 40.srrayi alan Gaziantepin
1990 sayum sonuclanna gore nufusu tam

1440.594'ttir. Buna gore km2

basma 149 kisi duser. Gaziantep ulkemizde nufusu 1 .000.000'un uzerinde
olan 18 ilimizden, nufus yogunlugu ise lOO'iin ujerinde olan 14 ilimizden
birisidir.

Nufus

baknmndan

6.

coklugu
sirayr ahr.

baknnmdan
Nufus

10.

sirayi,

yogunlugu,

nufus

Gaziantep

yogunlugu
Buyuksehir

Belediyesi icine ahnan Sahinbey ve Sehitkamil ilcelerinde 300'ii asmakta,
buna karsilik Yavuzeli ilcesinde 52-ye dusmektedir.
Gaziantep ilinin Sahinbey, Sehitkamil, merkez olmak iizere, Araban,
1 slahiye, Kilis, Karkarms, Nizip, Oguzeli, Yavuzeli ve Nurdagi' da cevre
ilceleri olmak uzere 10 ilcesi ve 616 koyu vardir,
Guneydogu Anadolu Bolgesi'nin
kenti olan Gaziantep il

merkezinin

birinci ve Tiirkiye'nin altmci buyuk
1990 nufus saymuna gore nufusu

603.434'tiir.

Gaziantep'in en buyuk ilcesi olan Kilis, Gaziantep'in guneybansmda ve
Suriye smmna 5 km uzakhkta yeralan ilcenin 1927' de 22.500 olan nufusu
on leri yavas sonralan hizla artarak 1975'te 5 .055'i, 1990'da 82.882'yi bulmustur. Aynca Oncupmar smir kapisnun Kiliste olmasi nufus yogunlugunu

1()

arnrmaktadir.

Gaziantep'in ikinci buyuk ilcesi Nizip'tir. Nizip cevresinde onemli
tanm iiriinii olan zeytini degerlendirmek icin ilcede 'zeytinyagi ve sabun
fabrikalan kurulmusiur, Zeytinyagindan baska fisnk iiretiminin de
gelismesi, kentin iyi yollarla Gaziantep ve Sanhurfa'ya baglanmasi,
Nizip'in hizla buyumesine katki saglamisnr, 1927de 7000 olan niifusu,
1990'da 58.604'e ulasmisnr.

9.GAZiANTEP KALESi

Gaziantep sehir merkezmde, gerek ihtisami ve heybetiyle. gerekse
bir sir gibi gizledigi tarihiyle dikkati ceken Gaziantep Kalesi. Tiirkiye'deki
kalelerin en giizel orneklerindendir, Kalenin ne zaman ve kimler tarafmdan
insa edildigi hususunda kesin bir bilgi olmamakla beraber yapilan
incelemeler sonunda kalkolitik

donemden itibaren iskan

gordiigii

bilinmektedir. Bugunku bicimini ise Bizans lmparatoru Justinyanus
doneminde M.S. VI. yuzyilda almisnr.

Kale, daire planh olup, cevre uzunlugu 1200 metredir. Buyuk
taslardan orulmus duvarlar 12 kule burcla desteklcnmistir. Kalenin
iizerinde hamam. cami, sarruc ve yapi kahntilan bulunmaktadrr. Alt
bolumlerde iist yapiya destek saglamak amaciyla buyuk odalar, galeriler ve
dehlizler insaa edilmistir. Ana kutle alnnda ise bir su kaynagi
bulunmaktadrr.

Gaziantep Kalesi 'nde Il Ozel Idare Miidiirliigii 'nun saglad1g1
olanaklarla 1989'can itibaren kaz, restorasyon. onanm ve koruma

11

cahsmalan

5989-1993

surdurulmektedir,

Universitesine

Kalenin

rolovesi

ve planlan

doneminde
yaptmlarak

Hacettepe
mevcut

yapi

durumu ile restorasyona esas planlar kesitler ve detaylar belgelenmistir. Bu
donemde aynca konnnaya yonelik bir dizi ihata ve cevre duvarlan ile kapi
yapilmis, guneydeki tonozlu galerinin temizlenmesine baslannusnr.

Kale'deki

calismalar

ozellikle

1994-1999

doneminde

yogunluk

kazanmisur. Bu donemde giineydeki tonozlu galerinin icindeki molozlar
tumuyle

bosalnlmis.

kulesinin

temelleri

temizlenmis
bulunarak

ve

restore

onanlmistir.
edilmis,

ic

Kuzeydeki

Roma

avludaki

hamam

kalmtismm kazisi yapilnusnr, Girislere ve kale altmdaki gecitlere kapilar
yapilmis. gezi yollan duzenlenmis. gerekli noktalara bilgilendirme ve uyan
levhalan konulmus ve aydmlatma duzeni gelistirilmistir, Kaledeki kazi,
onanm, restorasyon ve konnna cahsmalan surdurulmektedir Daha once
girilmesi yasak olan Kale turizme kazandmlrmsnr.

10.GAZiANTEP

CAM!LERi,

T()RBELERi,

HANLARI,

HAMAMLARI, KASTELLER1, BEDESTENLER1, KiLiSELERi

Selcuklulardan gunumuze kadar uzanan Gaziantep' in tarihi ozellige
sahip camileri mevcuttur.

a) OMER1YE CAMii:

Bu cami Gaziantep'in en eski camisidir. 607 Bieri (1207 Miladi)
yilmda tamir .. gecirdigi kaynlarda yazmaktadir. Kimin tarafindan yap1ld1g1
tam olarak bilinmemekle birlikte Hz. Omer zamanmda yaplld1gi ya da

1 ')

Emevi

Halifesi

Omer

bin Abdulaziz

tarafindan

yaptmldigi

rivayet

edilmektedir. Caminin tac kapisi ve mihrabi ak-kara taslarla orulmusmr.
Minare seretesinm korkuluklannda
gorulebilir.

Hatta

minarenin

oyma tas i§9iliginin guzel omekleri

bedeninde

Antep

Savunmasmm

dehsetli

giinlerinden kalma mermi ve sarapnel parcalannm izlerini gormek
mumkundur,

b) BOYACI CA1vfII:

Bu cammm mimberi uzerindeki oyma kitabede, Miladi 1357,
tarihinde Kadi Kemalettin tarafindan yapnnldrgi yazmaktadir. Caminin
ozelliklerinden en onemlisi, mimberinin alttan kizakh olmasi ve duvarda
ozel olarak yapilan bolmesine girip cikabihnesidir. Aynca Gaziantep'in en
buyuk camilerinden olan Boyaci Camiinin icindeki ince ahsap i§9iligi
dikkat cekmektedir.

c) SEYH FETHULLAH CAMii VE KULLiYESi:

Bu cami Hz. Ebubekir soyundan gelen. keramet sahibi ve ermis brr
kisi olan Seyb Fethullah tarafindan yapnnlnnsnr. Cami ilk yapildigi gibi
kalnns

ve

genisletilmemistir. Diger

camilerde Osmanh ve Arap

mnnansmm ozellikleri varken, Seyb Fethullah Camii'nde

Selcuklu

mimarisinin ozellikleri vardir. Bu caminin esi ve benzeri dunyada brr daha
yapilmamisnr.

d) KURTULUS CAMii:

Gaziantepin Tepebasi mahallesindedir.

1892 yilmda yaptmlrmsnr.

Onceleri kilise ve hapishane olarak kullamlan bu yapi, daha sonra camiye
donusturulmustur,

Bir tarih hazinesi

gibi eski ihtisammdan

hicbirsey

kaybetmeyen Kurtulus Camii, Gaziantepin en buyuk camilerindendir.

e) EYUPOGLU CAL\1i:i:

Eyupoglu

Camii kendi adiyla amlan Eyupoglu mahallesindedir.

Caminin yapihs tarihi ve kimin tarafindan yapildigi ya da yapnnldigi
konusunda elimizde yeterli bir bilgi yoktur.

f) AHMET <;ELEBI CAMii :

Caminin kurucusu, Peygamber soyundan gelen, Haci Osmanoglu
Seyh Ramazan Efendidir. Bu eser medrese, cami ve kastel olarak pes pe§e
siralannusnr.

Cami, yamna sonradan

ilave edilen medreseyi

yaptiran

Ahmet <;ELEBi'nin adiyla amlmaktadrr. Caminin Miladi 1672 yilmda
yapildrgr

kitabesinden

anlasilrnaktadir,

Caminin

bahcesinde

bulunan

Kastel'e 12' si kesme tastan 32'si kayadan oyma 44 merdivenle inilir. Cami
ahsap isciliginin essiz orneklerini yansitmakta olup aynca kadmlann da
ibadetetmeleri icin ayn bir bolumu vardrr,

g)TEKKE (TEKKE MEVLEViHANE) CAMii :

Bu
Mevlevihane

camii

Kozluca

mahallesindedir.

Resmi

kayitlarda

adr

camii olarak gecer. Ancak halk tarafindan Tekke Camii

olarak: bilinir. Cami; hucreler, semahane, yonetim ve mevlevi dervislerinin
oturma odalan, tuvaletler, havuzlar, kucuk ve kisa minaresinden olusan
eserler toplulugudur,

Cami

1048 hicri yilmda Mustafa

Aga admda

bir'Iurkmen agasi tarafindan yaptmlnusnr.

Bu camilerin haricinde daha bircok tarihi cami mevcuttur.

TURBELER

Gaziantepte bulunan belli bash turbeler ; Yusa Peygamber ve Pirsefa
Hazretleri Turbesi,
Dulukbaba Turbesi, Haer Baba Turbesi, . Okkesiye Hazretleri Turbesi. Seyb
Fethullah Turbesi
Nesimi Hazretleri Tiirbesi ve Said ibn-i Ebu V akkasi Turbesidir,

HANLAR

Gaziantep'te vaktiyle 31 Han vardi. Bunlardan eski fonksiyonlanm
kismen surduren. Hanlar sunlardir. Sira Ham, Tuz Ham, Pasa Ham. (hala
Mustafa Pasa Ham) Mecidiye Ham. Emir Ali Ham, Anadolu Ham, Kurkcu
Han1, Belediye Ham, Elbeyli Ham, Y eni Yuzukcu Han1. Tutun Ham, Hac1
Omer Ham, Budeyri Ham, Millet Ham ve Y eni Han dir.

HAMAMLAR

Ternizligin

simgesi

olan

hamamlar,

eskiden

sosyal

hayatin

vazgecilmez miiesseselerinden birisiydi. Gunumuze kadar gelebilen tarihi
hamamlannnz.

Seyb F ethullah Hamami, Huseyin Pasa Hamann, Pasa

1.;;

Hamann,

Keyvanbey

Hamann.

iki

Kapili

Hamam.

Naip

Hamanu.

Nakipoglu Hamarm, Tabak Hamann, Eski Hamam ve Pazar Hamanudir.

KASTELLER

Gaziantep, gecmisten giiniimiize yeralti su kaynaklan, bakimmdan
fakir bir sehirdir, insanlar bulduklan suyun buharlasrnayla veya baska bir
yolla kaybolmasmi onlemek icin yerin alnndan acnklan kanallarla sulan
sehre dagitnnslardir. Su kanallannm bazi yerlerinde ise 30-40 basamakla

inilen genis mekanlar olusturarak kullamlmasi saglanmisnr. Su mimarisinin
essiz omeklerinden olan Kastel denilen bu tesislerden gunumuze; ihsan
Bey,

Pisirici,

Imam-i

Gazali,

Kozluca.

Seyb Fetullah kastelleri

ulasabilmistir.

BEDESTENLER

Bedestenler

eskiden

ahsveris

yapilan

ince

uzun,

iistii

kapahcarsilardir, En onemlileri Huseyin Pasa Bedesteni. Kemikli Bedesten
ve Zincirli Bedestendir.

KiLISELER

Kendirli Kilisesi ve Fevkani (Nizip) Kilisesi.

11. GELENEKSEL ANTEP EVLERI

Antep Evlen duvarlan havara veya keynuk am verilen yumusak

kalkerli ta§lardan. kahn olarak yapihr Genelde brr ya da iki kath olup, ii~
kath olanlara da rastlanmaktadrr. Bu tur ozelliklere sahip olan geleneksel
Antep

evleri bugiin sehir merkezinde.

Eyiiboglu mahallesi,

Turktepe

mahallesi, Tepebasi, Bostanci, Ve kozluca mahalleleri, Sehrekiistii semti ve
kale civannda bulunmaktadrr.

12. GAZI&~TEP EVLIY ALARI

Merhum Cemil Cahit Giizelbey'in,

"Gaziantep

Evliyalan"

isimli

eserinde 66 evliya ismi bulunmaktadir. Bunlar Guzelbey'in tesbit ettikleri,
yahut haklannda az-cok bilgi toplayabildikleridir. Gercek sayi cok daha
fazladir.

Guzelbey 'in kitabmdaki isimler sunlardir:

1. Hz. Yusa (a.s.) 2. Pursefa 3. Duliik Baba 4. Karacomak 5.
Degimnenli Dede (Dermanh Dede) 6. Bisirici (Besinci) 7. Sa' d Ibni Ebi
Vakkas 8. Kara Baba 9. Gazali 10.Memik Dede 10. Beledi Mehmed 11.
Sam Seyhi 12. Seyb Osman Semerkandi 13. Seyb Ahmed Sahabi 14. Seyb
Ahmed 15. Seyb Feyzullah 16. Kara Dede 17. Seyb Fethullah 18. Nesimi
19. Sahveli 20. Haci Baba 21. Kurban Baba 22. Aydin Baba 23. Log Baba
24. Seyb Saban 25. Seyb Hu-. yin 26. Sacakli 27. Seyb Salman 28. Sihcan

(Seyhcihan)29.

Seyb Isa 30. Gafur (Gafir) Baba 31. Yuf Baba 32.

Or-

yan Baba 33. Am Baba 34. Semah Dede 35. Hancerli Baba 36. Hancerli
Hanim 37. Seyb Musa 38. Arap Baba 39. Cibanh Mahmut Baba 40.
Kamaci Baba 41. Omer Baba 42. Seyb Hamza 43. Emir Dede 44. Naip
Baba 45. Tembelzade Haer Efendi 46. Seyb Zeyt 47. Sefer Pasa 48.
Ahirben Dede 49. Akyollu Mustafa Baba 50. Gozu Kizil Mehmed Baba 51.
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Suay1pzade Ali Akif Efendi 52. Aydi Baba 53. Haer Ayse Hamm 54.
Sirvani Hazretleri 55. Hayik Baba 56. Kara Fakih (Mehmed Hamdi Baba)
57. Kara Kabir (Kara Baba) 58. Seyb Zeynel Abidin 59. Gulum oglu Mustafa Aga 60. Hallay Baba 61. Halil Bas 62. Sm Attar 63. Dis Goren Hamide
Hamm 64. Ayvaz Efendi 65. Polat Dede 66. Delbes ...

Bu evliyalann bircogu hakkinda tafsilatb bilgi yoktur. Yalnizca balk
arasmda

nesilden

nesile intikal eden rivayetler

vardrr. 0 rivayetlere

bakildigmda bu veli zatlann bircogunun Antep' i fetheden islam ordusunda
bulunan sahabeler oldugu anlasilmaktadir.

Bu

evliyalarm

bazrlannin

mezan

kayiptir.

Mezan

bilinenler

icerisinde de yalruzca iki yerin bakimh oldugunu musahade ettik. Birisi
Sehrekustu semtinde bulunan Ali Baba'nm turbesi (Burasmi Ali Baba'nm
soyundan gelen zatlar restore ettirmisti), digeri de Hz. Yusa Aleyhisselam
ile Pur Sefa Hazretlerinin mezarlannm oldugu turbe. (Mezarlann oldugu
yer ve cevresi Gaziantep islami Hizmetler V akfi tarafmdan sann almdtlctan
sonra restore edilmisti.)

13.GELENEKSEL EL SANATLARI

a) KDP<;DLDK:
Kiip9iiliigiin yoremizde
arkeolojik

kazilardan

M.0. 6000'li

anlasilmaktadir.

yillardan

Topraktan

beri

yapilan

bu

yap1ld1g1
urunler

gunumuzde sus esyasi, cicek saksisi ve turistik hanra esyasi olarak
degerlendirilmektedir,

lR

b)KUYUMCULUK:
Altm islemeciligi ilimizde Cumhuriyetin ilanmdan sonra gelismistir,
Gaziantepte yapnm devam eden Altm Merkezi'nin
Alnn Borsasi

kurulacaktrr.

Gaziantep

faaliyete gecmesiyle

alnn i§lemeciliginin en onemli

ozelligi mamullerin 22 ayar olarak imal edilmesidir.

c)ANTEP K1Li1vICiLiGi:
Antep kilimlerinin hammaddesi okuz, deve ve at tuyu, koyun yunu
ve keci killandir. Antep kilimleri tezgah, sekil, dokunus bicimleri ve
nakislan yonunden diger yorelerin kilimlerinden cok farklidir.

d)KU1NUCULUK:

·

Ham maddesi; flos (suni ipek) ve pamuk ipligi olan ve tamamen el
tezgahlannda dokunan kutnu bezi, Turkiye'de sadece gaziantep'te dokunan
ipekli bir dokuma turudur. Kutnu kumasi, yoresel bir kiyafet olarak
kullamldigi gibi, cesitli aksesuar, turistik giysi, canta, terlik, perdelik
kumas ve milli kiyafet olarak da kullamlmaktadir.

e)ABA DOKU1\1AC1LIGI:
Aba, deve, okuz ve at tuyunden. keci kilindan ve koyun yununden
dokunan ozel bir kumastan yapilan bir erkek giysisidir. Abalar dokundugu
ipin ve kumasm

rengine,

boyuna

ve giyildigi yorenin ismine gore

isimlendirilirler.

f)ZURNACILIK:
basinda gelen zuma, kalm zerdali

Uflemeli balk calgrlannuzm
agacmdan yapihr. Gaziantep'te;

Tum Kaba Zuma, Orta Kaba Zuma ve

Cura Zuma cesitleri imal edilmektedir.

lQ

g)BAKIRCJLIK:
Gaziantep bakir islemeciliginin tarihi 90k eskilere dayanmaktadrr.
Bakirlar yekpare olarak imal edilirler, yani lehim yada bir baska yolla
birlestirilme yapilmaz.

h)SEDEFf;iLiK:
Hammaddesi. midye kabugu. cesitli teller ve ceviz agaci olan Sedef
ve Sedetkarhk sanan Ortadogu ulkelerinde dogmus ve 15 yy' dan sonra
Osmanh'lara

gecmistir Sedecilik asrrlarca degisik motif ve desenlerle

zenginlestirilerek

mimari

yapilarda,

kullanim

esyalannda

ve

silah

suslemelerinde kullamlnusnr.

I)G()1\.1USiSLEMECILiGi:
Y oremizde antik sehir ozelligi tasiyan Karkamis, Duluk. Belkis
Antik kentleri ve hoyuklerden cikartilan gumnsler, gumus i~9iliginin ve
kullannnmm ilimizde ve yoremizde eskiden beri 90k yaygm oldugunu
gostermektedir,

Gunumuzde hizla cogalan Giimii§ isleme Atolyeleri bu

sanatm Gaziantep'te 90k lnzh gelistigini ve onemli doviz girdisi sagladignu
gostermektedir.

j) YEMENICILIK:
Yemeni. ustu kmnizi ya da siyah deriden tabam ise koseleden
dikilen topuksuz ve 90k sihhatli olan ayakkabilara denir, Yemeni diken
insana da kosker denir.

k) ANTEP ISi EL iSLEMESi:
Antes isi, beyaz kumas uzerine iplik sanlarak ve cekilerek, beyaz,
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san, krem rengi ipliklerle cesitli susma ve ajurlarla suslen ~
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Antep isi. ilk defa Antep ve cevresinde ev hammlan taratmdan · ·~RH~~
icm bu adla adlandinlmisur. lslemelerin eski Turk isleme karekterini
tasimasi bu islerin yerli balk tarafmdan yapildignu gostermektedir.
Gunumuzde isleme teknigi bozulmadan sim, renkli iplikler ve yardunci
nakis igneleri kullamlarak cok guzel islemeler yapilmaktadir.

14.GEZIP GORULECEK YERLERi
Gaziantep Kalesi, ihtisanu, heybeti ve bir sir gibi gizledigi tarihiyle,
sehir merkezinde hemen herkesin dikkatini ceken tarihi bir yapidir,
Hemen hemen hepsinin yapimmda kesme ras kullamlan Tarim
Gaziantep Camileri, plan ve susleme baknmndan birbirinden farkli
genellikle dikdortgen planh ve son cemaat yeri bulunan iki nefli yapilardir.
Gaziantep'te son yillarda yapilan modem camiler de susleme sanan 90k
zengin olup, cini islemesi ve hat sanatiyla dikkati cekmektedir, Tarim
Gaziantep Camilerinden bazilan sunladir. Omeriye Camii, Ali Nacar
Camii, Boyaci Camii, Seyhfethullah Camii, Haci Nasir Camii, Handaniye
Camii, Kurtulus Camii, Eynpoglu Camii, Ahmet Celebi Camii, Sirvani
Camii, Alauddevle (Ali Dola) Camii, Tekke Camii, Mehmet Akif Ersoy
Camii, U1u Camiidir.
Eskiden ahs-veris hayatmm kalbinin atngr iistii kapali, icinde
ahsveris yapilan, uzun carsilar olan Bedestenler de Gaziantep' in tarihi ve
turistik mekanlandir. Gunumuzde saglam
olarak hayatta kahp ticari fonksiyonlanm devam ettiren bedestenler;
Huseyin Pasa Bedesteni, Kemikli Bedesten ve Zincirli Bedestendir.Turk-
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islam kulturunu yansitan ilginc yapilar olan medreseler; ogrencilerin ilim
ogrendikleri ve banndiklan, iclerinde hucreleri, kucuk mescitleri, havuzlan
olan yapilardir. Gaziantep'te bulunan medreselerden bazilan sunlardir;
Mihaliye Medresesi, Ahmet Celebi Medresesi, Huseyin Pasa Medresesi,
Kozanh Medresesi ve digerleri,
Eski mahallelerde evlerin hemen cevresinde insa edilen temizligin
simgesi

olan

hamamlar,

eskiden

sosyal

hayatin

vazgecilmez

muesseselerinden birisiydi. Gunumuze kadar ulasmis tarihi hamamlardan
bazilan; Seyb F ethullah Hamann, Huseyin Pasa (Tuglu) Hamann, Pasa
Hamann, Naip Hamami.Keyvanbey Hamann, Iki Kapih Hamam, Tabak
Hamann ve Eski Hamamdir.
Dunyada esi ve benzeri bulunmayan, su munansmm essiz
orneklerinden olan kasteller, yeraltmda insan eliyle kayalar oyularak
yapilmis ve gecmiste sehrin su ihtiyacuu karsilamisnr. Ata yadigan bu
eserlerden gunumuze kadar gelebilmis olanlan; Seyb Fetullah Kasteli,
Ihsan Bey (Esen Beg) Kasteli, Pisirici (Besinci) Mescidi ve Kasteli, Imam-r
Gazeli Hazretleri Kasteli, Ahmet <;elebi Kasteli ve Kozluca Kastelidir.

Simdi ilce Milli Egitim Mudurlugt; Toplann Salonu olarak kullarulan
ve gunumuzden yaklasik 1 DO yil once Katolikler tarafindan yapilan
Kendirli Kilisesi ve Nizip'te bulunan Bizans donemine ait Nizip Fevkani
Kilisesi ilde bulunan kiliselerdir.

Geleneksel Gaziantep Evleri; yuksek duvarlar arkasmda, dis
mekanlardan mumkun oldugunca soyutlanmis, Hayat (Avlu)'a donuk
yapilardir. Hayat etrafinda Ocakhk (Mutfak),

Hazna (Kil er), Hela gibi mekanlar yer ahr. Evler tek, iki ve uc kath olarak
insa edilmislerdir
(Genelde iki kathlan cogunluktadir.)

Gaziantep

ve yoresuun

fethedilip

Islamlasnnlmasmda

ve hatta

Gaziantep'in Kurtulusunda Evliyalann onemli rolleri olmustur, Evliyalarm
Turbeleri de ziyaret edilerek gezilip gorulebilecek yerlerdendir. Bunlardan
bazilan Yusa Peygamber ve Pirsefa Hazretleri Turbesi,
Dulukbaba

Turbesi,

Hacibaba

Turbesi,

Nesimi

Hazretleri

Turbesi,

Okkesiye Hazretleri Tiirbesi ve Seyh Fethullah Turbesidir.

Sehitler
topraklarma,

Abidesi;

Gaziantep

Kurtulus

dinine, iffetine alcakca saldiranlan,

Savasi'nda

istiklaline,

serefli ve izzetli bir

sekilde kovmak ve hur yasamak ugruna kara topragi kendisine yorgan edip,
seve seve topragm alnna giren 6317 evladiyla sembollesen 25.12.1935
tarihinde tamamlannns mutevazi bir amtnr.

Gaziantep Arkeoloji Muzesinde Paleolitik Caga ait aletler, Neolitik
Cagdan keramik parcalar, Kalkolitik ve Bronz Caga iliskin cesitli esyalar,
figurler, muhurler,

Urartu,

Hitit, Pers,

Helenistik,

Roma

ve Bizans

donemlerine ait cesitli eserler sergilenmektedir. Aynca kazi ve satin alma
yoluyla denenen tas ve bronz eserler, takilar, sikkeler, cam eserler ve bir
Mamut' a ait kemikler sergilenen eserler arasmdadir.

Hasan Suzer Etnografya Muzesi; icinde bulundugumuz asrm basmda
insa edilmis eski bir Antep Evidir. Bina ana kaya icine oyulmus mahzen
uzerine uc kattan

olusmaktadir. Muze restore

edilerek Konak Muze

tarzmda duzenlenmistir. Bina icerisinde Gaziantep'e ait etnograf'ik eserler,
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ayn bir bolumde Antep savunmasmda kullamlan silahlar, savas araclan,
belgeler, kahraman ve sehitlerin fotograflan sergilenmektedir.

Gaziantep'in

12 km. kuzeyinde Duluk Koyu'nde

bulunan Duluk

(Doliche) Antik Kenti Hititlerden Roma donemine kadar onemli din
merkezleri arasmda yer almisur. Yazih kaynaklara gore Hititlenin en buyuk
tanmlarmdan Tesup'un "Baal Tapmagi" burada bulunmaktadrr. Duluk ve
cevresinde Roma doneminden kalma kaya ve yeralti mezarlan, mezar

amtlan ve cesitli yapi kahnnlan bulunmaktadir.

Gaziantep ili Araban ilcesinin Elif, Hisar ve Hasanoglu koylerinde
M.S. 2.yy.da kesme tastan ve yiiksek kaide iizerine oturtularak yapilan Arnt
Mezarlar tarih icerisinde gozetleme kuleleri olarakta kullarulmrs tarihi
eserlerdir.
Yesemek Acik hava Muzesi Gaziantep ilinin islahiye ilcesine 23 km.
uzakhkta bulunmaktadrr. Yesemek A9Ik hava Miizesinde 300'iin iizerinde
yontu taslagi mevcuttur. Bunlar sfenksler, arslanlar, dag tannlan, kansik
yaranklar ve cesitli mimari parcalardan olusan zengin bir koleksiyondur.
Buyuk bir organizasyonla isletildigi anlasilan Yesemek Tas Ocagr ve
Heykel Atolyesi; taslann ocaktan kesilmesi, yontu taslaklan nm hazirlanmasi ve tamamlanmasina kadarki evrelerin teker teker ornekleri ile

gorulebilecegi diinyada baska

bir benzeri

olmayan heykel

okulu

niteligindedir.

Tilmen Hoyuk; Islahiye ve civannda sayilan 50'yi gecen eski hoyiik
iskan yerlerinden birisidir. Bolgenin en buyuk hoyukleninden olup 24 m.
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)iiksekligindedir. Hoyukten pek cok arac-gerec, yanak-9omlek, takilar ve
sus esyalan cikanlnusnr.

Zincirli Hoyuk; bolgedeki onemli hoyuklerdendir. Hoyukte yapilan
kazrlarda burarun ilk Tune Cagmdan Roma donemine kadar bir yerlesme
yeri oldugu belirlenmistir.

Nizip ilcesine 10 km. uzaklikta bulunan BELKIS (ZEUGMA) sehri
kahnnlan

Hellenistik, Roma ve Bizans donemlerine aittir. Belkis antik

Kenti M.O. I. yuzyilda bolgede egemen olan Kommagene Kralhgmm dort
buyuk kentinden birisidir. Y apilan kazilarda Romali bir zengine ait villa
bulunmus ve bu villarun misafir odasmm tabamnda Dionysosun dugtm
sahnesi islenmis sanat degeri yuksek mozaikler ele gecmistir.

Rumkale (Hromgla); Firat Nehri ile Mer ziman Caymm birlestigi,
Firat'm ban sahilinde yuksek ve sarp kayalarla ortuh; rnustahkem bir tepe
uzerindedir. Tarihi hakkmda kesin bir bilgi olmamakla birlikte 90k eski
tarihlerden beri Firat boyuna hakim olmasiyla stratejik bir Kale ozelligine
sahiptir. Hz. Isa'nm havarilerinden biri olan Johannes (Yohanna)'in Roma
doneminde Rumkaleyi merkez yaparak Hristiyanhgi Rumkale ve civanna
yaymaya ~ah§t1gi ve aynca kayadan oyma bir oda da Yohanna' run incil
miisvettelerini sakladigi, daha sonra ise bu Incilin Beyrut' a kacmldig;
rivayet edilmektedir.

Tilbasar Kalesi; Gaziantep ili Oguzeli ilcesinin yaklasik 12 km.
kadar guneydogusundadir. Yiiksek bir hoyugun uzerinde insa edilmis olan
kalede yapilan arkeolojik kazilarda Eski Tune Cagi, Bizans, Eyyubi ve
Hach donemlerine ait yerlesimler ortaya cikanlnusnr.

Karkarms;

Mezopotamya-Misir

ve

Anadolu

yollanmn

kavsak

noktasmda bulunmasmdan dolayi, ilkcaglardan gunumuze kadar kesintisiz
bir yerlesim merkezi

olmustur, Bu nedenle

de bir 90k medeniyeti

biinyesinde bamndirmisnr. Buramn yapilan kazilardan cok onemli bir sanat
ve kultur merkezi oldugu anlasilrmsnr. Gilgamrs Destam, Ge9 Hitit doneminde

Karkamis

sehrinin

ortastatlan

iizerinde

tasvir

edilmistir.

Bu

ortastatlann bir kismi yerlerinden sokulerek Ankara Anadolu Medeniyetleri
Miizesi 'ne gotnrulmustur.

Yaylalar; rengarenk kir cicekleri, dag cayirlam ve cesitli agac
tiirlerinin kapladigi, suyunun soguk, havasinin serin ve yerlesim yerleninin
90k yiikseklerindeki duz ve yiiksek yerlerdir. Gaziantep ili smmlannda iki
tane yayla mevcuttur. Birisi Islahiye ilcesi Alnnuzum beldesinin 20 km.
bansmda

Amanos Daglanrun

tepesinde

bulunan ve ikliminin verdigi

ozellikle her mevsim yesillikler icinde bulunan, Bakanlar

Kurulunca

Turizm Merkezi ilan edilmis olan Hizir Yaylasi, digeri ise Guneydogu
Toroslamn uzannsi olan Sofdaglannm uzerinde bulunan, Gaziantep'e

32

km. uzakhkta.havasinda yiiksek oranda oksijen bulunan, saghk icin faydah
ve ideal bir yer olan Sofdagi Y aylasidir.

Gaziantep 'te, bahar ve yaz aylannda havamn steak oldugu giinler
sehrin sicakligmdan ve gurultusunden uzakta dogayla bas basa kalmak icin
"sabre" am verilen ailece ve akrabalarla birlikte, yemekli kir gezileri
duzenlenir. Bu kir gezilerinde bag evlerine, gezi ve mesire yerlerine gidilir.
Bu gezi ve mesire yerlerinden bazilan sunlardir; Dulukbaba Korulugu,
Karpuzatan Piknik Alam, Dutluk, Nafak Pman, Bury Onnanlan,

Bury

Goleti, Buyuk Sahinbey Kasabasi (Korkun) Mesire Yeri, Rumkale Piknik
Alam, Nizip Karpuzatan Piknik Alam ve Karapmardir.

15.GAZiA~TEP MUTFAGI

Gaziantep Mutfagi, seneler oyuna geleneklerin ve yoresel aamak
lezzetimn zenginligi ile ulkemiz ve dunya mutfaklan arasmda ayncahkli
bir yere sahiptir. Gaziantep Mutfagmda ilk bakista dikkati ceken en onemli
husus kullamlan malzemede gosterilen titizliktir. Y emegi olusturan tum
malzeme buyuk titizlik icerisinde secilmekte, degisik tat ve lezzet veren
banaratlar.

salcalar

ve

kansnnlar

yemeklerde

bol

miktarda

kullamlmaktadrr. Gaziantep yemeklerinde ycmegin guzelliginde, lezzetinde
malzemenin niteligi kadar yemegi pisirenin ustaugnun ve el becerisimn de
payi buyuktur. Gaziantep yemeklerinin bashcalan sunlardir.

a)

KOFTELER i9li kofte, 9ig kofte, eksili ufak kofte. mallutah

(Mercimek) kofte, yogurtlu ufak kofte v.s

b) KEBi\PLAR Kusbasi kebabi (Tike kebabi ), kiyrna kebabi,
patlican kebabi, sogan kebabr, simit kebabi, ciger (cigirtlak) kebabi. v.s

c) DiGER YEMEKLER Yuvarlama, lahmacun, kansik dolma, mas

corbasi, beyrani siveydiz, yaprak sarmasi, cagla asr, kabaklama, bork asi,
dograma, kaburga dolmasi, borani, alinazik, yogurtlu patates, meyhane

pilavi, pisi boregi.

d) TATLILAR Baklava, bulbul yuvasi, kunefe, burmah kadayif,

antep fistigi ezmesi, katmer. v.s

16.GAZiANTEP'TE FOLKLOR VE FOLKLORiK DEG-ERLER

KADIN GiYSILERi

1.0nliik
2. Salam Gomlek
3.D6$liik
4.Fennana
5. Gu.I Seftali Yemeni
6. Oyma Renkli Yun Corap
7. Sal var (Dizdonu)
8.U9etek
9.Po~u
IO.Gu.mu~ Ta~
11. Gumus Kerner
12.Gfimfi$ Bilezik
13.Gumii~ Sekiye
14.Sa~bagi (Kordon uclan gumuslu)
15.Ahnhk (Alnn veya gumus)

ERKEK GIYSILERI

1. Alh Yemeni
2. Yiin Corap

3. Salvar

4. Kusak
5. Burumlu Y elek
6. Alaca Mintan

7. Suma Cepken
8. Terlik
9. PO§U

10. Tutun Kesesi ( SUIDah)
11.(;akmakhk (S11IDal1)
12.Kostekli Saat
GAZiANTEP'TE OYNANAN OYUNLA..~
Gaziantep, Halk Oyunlan yonunden zengin olup, bu oyunlar kendi
aralannda:
a) Agir Halaylar,
b) Oynak Halaylar ve Leylimler,
c) Mizansenli Oyunlar olarak ii~ bolumde toplamr.

AGlR OYUNLAR:

Cobanbey kabasi, Homa kabasi, Agn' kaba, Karakuyu (ha. lay),
Keremin halayi, Garibim haioyi, Amik duzu, Sirvani, Com duzu,
Kar1§t11IDa Sirvani (Duz ), Dumbullu (Duz ), Mimey (Agir ), Demirci,
Pekmezci, araboglu (Kasi balay), Keceii, Arapkizi, Misri (Balay), Blah
yeme (Agir), Hasan dagi, Antep ocayagi, Avsar, Birecik ve Holfeti kabasi,
Gavur dagr kabasi, Cifte, Catal, Iki kamis (Haloy ), Amik kasabasi,
Hursit'in hoioyi, Resit halayi, Sirvan duzu, Engin duz sirvan, Cem sirvani,
Isabali hala>ii, Barazi (Balay), Galata, Nahseni, Olen (Agir), lerazi, Seyit

")Q

Ahmet Halayi, Bulgar gelini, Sinem halayi, Dervis Ali (Agir), Arabi,
Gorsel, Bostancik oyunlan.

OYNAK HALA YLA.R ve LEYLiMLER

Ucurum, Zikir, Dokuzlu, Oguzlu, Hoddedye, Dokurcum, Yagh
ken=Havarisko-Cepikli,

Lorkey, Havus, Sirinnar, Deriko, Kuseyri, Cift

Kuseyri, Hallorne, Marmara, Kerekoz, Marni, Kmkhan, Fatike, Samatya,
Camur doken oyunlan.

MiZANSENLI OYUNLAR

Karacakiz oyunu, Tura, Halburcu, Habibi, Kartal, Siverekli, Meses,
Kihc, Bahdeniz baci, Yanik sebde, Serce, Miho oyunlandir,

17.GAZIANTEP BOLGESI AGIZ OZELLIGI

Gaziantep bolgesi agiz ozelligi daha cok Anadolu Turkcesi'nin
etkisini tasir, Gaziantep agzr Anadolu ve Azeri lehcelerinin koku olan Oguz
lehcesinden

ayn

bir

ozellik

gosterir.

Bolgede

dogunun

ve Uygur

Lehcesi'nin izlerine rastlamr. Ozellikle kirsal bolgelerde ve yash kesimde
Gaziantep agiz ozelligini gormek mumkundur,
Bazi ornekler:
Helbet (elbet), amarat (hamarat), cendenne (Jandanna), galm (kahn),
grrtasiye (krrtasiye ), guccuk (kucuk),

egsik( eksik), gov (gok), doven

( dukkan ), baahm (bakahm ),yosa(yoksa ), nezzet (lezzet ), canru ( canh ),
ossun

( olsun),

musunman

(miisliiman),

barim

(bari),iice

(yiice),ke~gem(ke~ke), samsak (sarunsak), Buuda (bugday), deze (teyze),
Abdaadir (Abdulkadir ), hara (nere ), bakca (bahce ), movsum (mevsim ),
gallanguc (kirlangic), eletmek (iletmek), yohan (yukan), osonmaktusanmak ), boyuk (buyuk ), mahana (bahane) vihir vilur (film fikir ), kunnuk
(gunluk), boon (bugun), dtnm ( dugun)
gibi.

18.GAZiANTEP

ATASOZLERi,

BEDDUALARI

DUALARI,

TEKERLEI\1ELERi,NiNNiLERi

ATASOZLERi

• Her dusns bir ogreni§.
• Terziye goc demisler ignem basnnda demis.
• Gelir elbette zuhura ne ise hukmu kader.
• it iti yemisde kuyryguna gelince buda benden demis.
• Ekmek bulamaz yemeye atla gider sicmaya.
• Gomaz gahbe felek ne aglim ne gulum.
• Dusme dusenin dostu olmaz.birgun olsun duste gor.
•

Sican dusse kafasi yanlir.

• Bir kihn bir ormeye faydasi var.
•

Sican dusse vallah der yavrulan billah der.

• V erme mahn veresiye barn gemi gara
sulh ederler yansma.
• Bi gatarda bi deve kukrer.

11

suya, bas yanhr; goz kor olur,

• Gururu olmayamn namusu olmaz.
• Iyi namt artacagina kotii gann yutrlsml
• Tarlada ekirrim var deme anbara ginneyince, candan dostlanm var her
derdime kosan deme, basina bir is gelmeyince, hayirh oglum var deme,
el kizi koynuna gimeyince, sadik kanm var deme hastahk ve yoksulluk
gununu gormeyince.

• i~ Bazarctk 'm suyunu da guyruk dogunca belli olur.
• El icin yanma nara yak, cubugunun keyfin ara.
• V arsa senin pulun, alem senin kulun, yoksa pulun Hannmandir yolun.
• Basma tas duse.
• Basma tas dikile.
• Basma him tasi dikile
• Agzma das cakila.
• Dizin dizin yuruyesinl
• Hasso hesabim bilir.
• Hayir iste komsuna hayir gelir basma.
• Bismis kelle gibi ne varda dislerini gosteriyorsun.
• Antep 'in tasi havara al borca yaz duvara.
• Dort kisinin ciginda gidesin.
• (;1plagi ylplaga vermisler ciplak ciplak dolleri olmus,
• Herkes akhm komeden alnns.

TEKERLEMELER:
Masal ve hikayelere baslamadan once yahut masal ortasinda yer
verilen ve cocuk oyunlarmda soylenen tekerlemeler gunumuzde de
yaygmdir. Omekler:

1?

Hu diyelim hu,
Seytanm yuzune tu,
Eski harnamm tasr yok,
Pestemalm ortasi yok,
Bu yalanm otesi yok. ..

Hak hak tasi,
Altm bilezik tasi,
Senin baban yuzbasi,
Benim babam binbasi.

Birem birem-Iken iken,
Kanus boylu-Kara diken
Evvel aln-Elma yedi.
Sere sekiz-Dere dokuz.

Ebem bana iki koz,
Biri ala biri boz,
Bindim bozun ustone,
Gittim talep yoluna,
Halep yolu bin pazar,
icinde maymun gezer.
Maymun beni korkuttu,
Sag kulagim sarkitn.
Halbur dedi,
Hulbur dedi,
Sunn burdan,
Kaldrr dedi. ..

NINNiLER:

Annelerin cocuk sevgilerini dile getirir. Cogu kez, bir ezgiyle ve
yavrunun uyumasi icin besik basmda soylenir, Birkac ornek:

Ninni deyip beledigim,
Al dolagi doladigim,
Bir mevladan diledigim
Dilek kusum sana ninni.

Ninni desem berem berem
Dert yurekte derem derem
Ninni deyu kime derim.
Ninni kuzum sana ninni

Daglar daglara kaynasir,
Daglarda ceylan oynosir.
Eller guler de soylesir.
Ben oglanm, uyu ninni.

Go] acihr bahar gelir,
Dilsiz kuslar dil ogrenir.
Anasiz kuzu nasil eglenir
Ninni kuzum sana ninni

A.c~TEPAGZINDA.c~BEDDUALAR

• Agzma sapan tasi degsin.
• Allah umaguu uzatmasm.
• Basim bagnm yesin.
• Boyuna ip olcule.
• Cenen cekile.
• Gozune betire duse.
• Mirazm karmnda kala.
• Kepegin kesilsin.

• Yuzun yuzulc.
• Allah sebebine koymaya.

DUALAR

• Allah san pazar vere.
• Babamn sinine nur yaga.
• Anca etek, kuruca yatak.
• Ocak basmdan irak,
• Allah basaca sevidire.
• Allah cirkinlcr bahti versin.
• Ayagr kudumlu, basi devletli olsun.
• Allah yavuz dilden, kem nazardan saklasm.
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